Příloha H

Zprostředkovatelské číslo D.A.S.

4 0 4 5 4 0 9

pojistné smlouvy č.

0 1 0 4 0 0 0 / 0 0 1 1 2 2

Pojištění právní ochrany pro školy a školská zařízení dle ZPP/SKO/160501
Pojistník – obchodní firma/název; u fyzické osoby jméno, popř. jména, příjmení a případný dodatek
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Pojištění ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ – základní rozsah

Pojištění právní ochrany pro školy a školská zařízení se vztahuje na ochranu a prosazování oprávněných právních zájmů pojištěného souvisejících s činnostmi pojistníka
v pozici školy či školského zařízení zřízené(ho) v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.
Sporná částka pro případ
pojistných sporů

Počet osob pro účely
stanovení pojistného
Počet všech zaměstnanců pojistníka se stanovenou
týdenní pracovní dobou 30 hodin a více
Počet všech ostatních zaměstnanců pojistníka,
včetně osob zaměstnaných na základě dohody
o provedení práce a o pracovní činnosti

11

x 0,5 =

46

do 1 mil. Kč

6

do 10 mil. Kč

do 5 mil. Kč

zaokrouhleno nahoru

1

Počet všech členů statutárního orgánu pojistníka

Kód tarifu

53

Osob celkem

7 7 9 3

Připojištění pro případ nároků a sporů ze smluv dle ust. 4.1 ZPP/SKO/160501
Kód tarifu

Nejvýše přípustný součet hodnot všech sporů za pojistné události nastalé v jednom pojistném období
100 tis. Kč

250 tis. Kč

500 tis. Kč

7 7 9 7

1 mil. Kč

Tarifní roční
pojistné v Kč

36.500,Tarifní roční
pojistné v Kč

10.000,-

Připojištění nemovitosti, která je stavbou, jednotkou nebo jiným prostorem dle ust. 4.2.a) nebo 4.2.b) ZPP/SKO/160501
Adresa (ulice, č. p., č. orientační, PSČ, obec) u jednotky včetně čísla;
u jiného prostoru včetně jeho vymezení a umístění

Vztah poj.
k nem.

Typ nemovitosti

Podlahová
plocha v m2

Kód tarifu

Tarifní roční
pojistné v Kč

Možné druhy: stavba (zkráceně "ST"), jednotka (zkráceně "J"), jiný prostor (zkráceně "JP") (jiný prostor připadá v úvahu jen u nájmu nemovitosti)
Vymezení a umístění jiného prostoru: např. učebna číslo, podlaží apod.
Možný vztah pojistníka k nemovitosti: výlučný vlastník (zkr. "VV"), nájemce, společný nájemce, podnájemce, společný podnájemce, pachtýř nebo uživatel na základě jiného
oprávněného titulu (vše zkráceně "N")
Typ nemovitosti: např. škola, školka, tělocvična apod.
Podlahovou plochou se rozumí celková podlahová plocha v celé pojišťované nemovitosti (včetně eventuálních ploch v dalších podlažích); podlahovou plochou tedy není
zastavěná plocha stavby.

Připojištění nemovitosti, která je parcelou nebo jinak vymezeným pozemkem dle ust. 4.2.a) nebo 4.2.b) ZPP/SKO/160501
U parcely: číslo parcely a katastrální území
U jinak vymezeného pozemku: číslo parcely + katastrální území, na kterém se pozemek nachází,
a jednoznačné vymezení a umístění pozemku

Vztah pojist- Výměra
níka k nem. v m2

Výměra parcel
ve výlučném
vlastnictví
v m2 celkem
Tarifní roční
pojistné v Kč

Příloha H vpisovací 16.05

Výměra parcel
v nájmu apod.
v m2 celkem

Možný vztah pojistníka k nemovitosti: výlučný vlastník (zkr. "VV"), nájemce, společný nájemce, podnájemce, společný podnájemce, pachtýř nebo uživatel na základě jiného
oprávněného titulu (vše zkráceně "N")
Tato Příloha PS je nedílnou součástí PS nebo Změny PS.
Samotná Příloha PS, tj. bez současně vyplněné PS, je neplatná.

Tarifní roční pojistné
za přílohu celkem

46.500,-

Obdrží: pojistník, pojistitel, pojišťovací zprostředkovatel (pro pojišťovacího zprostředkovatele dostačuje kopie)

Druh

